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ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare pe funcţia de  

referent de specialitate gr. II în Biroul planificare logistică din cadrul U.M.02022 Constanţa 

 

               Postul pentru care se organizează examenul referent de specialitate gr. II în Biroul planificare 

logistică din cadrul U.M. 02022 Constanţa. 

 

Condiții de participare: 

- vechime în gradul profesional din care promovează – minim 3 ani; 

- calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale, cel puțin de 

două ori în ultimii 3 ani. 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la examen adresată comandantului U.M. 02022 Constanţa; 

- fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, 

certificate pentru conformitate cu originalul; 

- fotocopii ale fișelor de evaluare pe ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul. 

 

Data limită până la care se poate depune cererea de înscriere la examen este: 13.03.2020, 

ora 15.30. 

 

Cererea de înscriere la examen se depune la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, 

localitatea Constanţa, persoana de contact, secretar, Pcc VÂLSAN Valentina, telefon 0241/655650 sau 

0241/655651, int. 258.  

  

 Tipul probei de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

1. Probă scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în 

data de 23.03.2020, începând cu ora 10,00, pav D6, încăperea nr. 224(rezervă încăperea nr. 114); 

 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 24.03.2020, până la ora 15.00, la sediul U.M. 

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa; 

 Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 25.03.2020, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de 

contact, secretar, Pcc VÂLSAN Valentina, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 258. 

 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în data de 26.03.2020, până la ora 15.00. 

 

     Bibliografia de examen: 

1. SMG 127 Dispoziţie privind planificarea, organizarea şi exercitarea controlului managementului 

logistic în Ministerul Apărării Naţionale; 

2.        SMG 10/2008  L1- Doctrina logistică a operaţiilor întrunite; 

3.        F.N.-1 - Doctrina Forţelor Navale; 

4. F.N.-1.4  Doctrina logisticii Forţelor Navale; 

5. F.N.-13  Manualul structurilor de logistică din Forţele Navale; 

6. F.N.-13.1 Manualul de logistică al Forţelor Maritime Multinaţionale; 

7. Strategia logisticii armatei României; 

8. Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS 150 din 18.12.2012, pentru aprobarea Fi-12 

”Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naţionale”. 

 


